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u Хуш, «Һайлау – 2018», бер йылдан осрашҡанға тиклем!

Депутат эше – ҙур яуаплылыҡ
Башҡортостан Республикаһының Дәүләт Йыйылышы –
Ҡоролтайҙың алтынсы саҡырылыш депутаттары һайланды
БР Үҙәк һайлау комиссияһының һөҙөмтәләре буйынса, һайлаусыларҙың 49,08 проценты
тауыш биргән. Ауылдыҡылар,
һәр ваҡыттағыса, әүҙем.
Уларҙың 61,91 проценты һайлаған. Баш ҡалабыҙ Өфөлә иһә
күрһәткестәр түбәнерәк – 29,44
процент. Әммә ҡайһы бер политологтар һәм белгестәр әйтеүенсә, был – нормаль заманса һандар. Әйткәндәй, Европала урындағы парламентҡа һайлауҙарҙа
халыҡтың ҡатнашыуы йыш
ҡына шундай күрһәткесле була,
имеш.
Ҡыҫҡаһы,
беҙҙең
Дәүләт
Йыйылышы – Ҡоролтай яңы көстәр
(байтаҡ депутат үткән саҡырылыштан ҡалһа ла), яңы тәҡдимдәр, яңы
энергия
менән
тулыланды.
Депутаттарға уңыштар теләйек.
Тағы ла һандарға
туҡталғанда, республика парламентына яңы һайланыусылар 110 мандатты
бүлешә. Был саҡырылышта алты партия
эшләйәсәк:
“Берҙәм Рәсәй”гә –
79 мандат (партия
исемлеге буйынса –
35, бер мандатлы
округтарҙан – 44),
Коммунистар партияһына – 15 (11/4),
ЛДПР-ға – 7 (6/1), “Ғәҙел Рәсәй”гә –
5 (3/2), “Рәсәй партиоттары” партияһына – 2 (бер мандатлы округ
буйынса), “Йәшелдәр” экология
фирҡәһенә – 1 (бер мандатлы округ
буйынса). Тағы бер мандат үҙ-үҙен
күрһәтеүсегә бирелә. Дүрт партия
биш процент барьерын үтте. Улар
РФ Дәүләт Думаһы фракциялары –
“Берҙәм Рәсәй”, КПРФ, ЛДПР һәм
“Ғәҙел Рәсәй”.
Башҡортостанда Берҙәм тауыш
биреү көнөндә урындағы үҙидара
органдарына ла һайлау үтте.
Барлығы 22 һайлау кампанияһы
ойошторолдо.
Һайлау көнөнә йомғаҡ яһағанда,
Башҡортостан Башлығы Рөстәм
Хәмитов белдереүенсә, башҡарма
власть депутаттарҙан әүҙем һәм

республика мәнфәғәтенә намыҫлы
эш көтә.
– Беҙ, әлбиттә, яңы һайланған
парламентарийҙарҙан әүҙем эшмәкәрлек көтәбеҙ. Сер түгел, агитация
барышында кандидаттар осрашыуҙарҙа: “Биш йыл элек тә килеп,
вәғәҙә биреп киттеләр ҙә оноттолар.
Хәҙер тағы биш йылға һеҙ киләһегеҙ,
вәғәҙәләр бирәһегеҙ”, – тигән кеүек
һүҙҙәрҙе йыш ишеткәндер. Бындай
фекерҙәр булырға тейеш түгел.
Һайлаусылар менән даими, намыҫлы эшләргә кәрәк, – тине Башлыҡ.
9 сентябрҙә быйыл өсөнсө тапҡыр
йәмәғәт матбуғат үҙәге эшләне.
Унда 150-ләп журналист йәлеп ителде. Политологтар, партиялар вәкилдәре, кандидаттар, ирекмәндәр –
бөтәһе бер команда булып, халыҡты
һайлауға саҡырҙы, көн эшенә анализ
бирҙе, фараздар ҡылды, фекер һәм
тәҡдимдәрен еткерҙе.

Һайлауҙан һуң БР Йәмәғәт палатаһы үткәргән матбуғат конференцияһында үҙәктең эше бик тығыҙ
тәртиптә, ойошҡанлы, йөкмәткеле
уҙыуы билдәләнде. Матбуғат үҙәген
булдырыуҙың маҡсаты халыҡҡа һайлау тураһында мөмкин тиклем күберәк
мәғлүмәт
биреү
ине.
Ойоштороусылар фекеренсә, был
маҡсатҡа ирешелде. Тимәк, йәмәғәт
матбуғат үҙәге киләһе һайлауҙарҙа
ла эшләйәсәк. Уға йәштәр ойошмалары ла әүҙем ҡушылһа ине, тигән
теләк яңғыраны. Был майҙансыҡ
республика
сәйәсмәндәренең,
политологтарының “асыҡ микрофоны” тиһәк тә була. Төрлө партия,
төрлө йүнәлеш, төрлө киң мәғлүмәт
сараһы тағы ҡасан шулай бергә
эшләй әле?! Алда барыһын да 2019

Суд приставтары
водителдәрҙе тикшерә
Йыл башынан алып суд приставтары “Юл приставы” рейды барышында 4 млн 270 мең һум
бурысты ҡайтартҡан. Бурыслыларҙың 123 транспорт сараһы ҡулға алынған.
Әйткәндәй, “Юл приставы” аппарат-программалы
комплексы – бурыслыларҙы асыҡлауҙың иң һөҙөмтәле
ысулдарының береһе. Ул юлдағы бер нисә хәрәкәт
һыҙығын күҙ уңында тотоп, транспорт ағымы араһынан
бурыслыларҙың автомобилдәрен билдәләй ала. Тимәк,
башҡаларҙы туҡтатып, ваҡыт сарыф ителмәй. Был аппарат төндә лә, ямғырҙа ла, ҡар яуғанда ла өҙлөкһөҙ эшләй
алыуы менән суд приставтарының да, ЮХХДИ
хеҙмәткәрҙәренең дә эшен еңелләштерә.
Йыл башынан 600 водитель тикшерелгән. Һөҙөмтәлә
145 башҡарма производство эше ябылған.

йылда Башҡортостан Башлығын
һайлау көтә.

Әйткәндәй
Берҙәм тауыш биреү көнөндә
Рәсәйҙә Дәүләт Думаһына өҫтәмә
һайлауҙар (ете депутат), субъекттар
етәкселәрен (26 губернатор һәм
башлыҡ) һәм урындағы парламенттарға (17 төбәктә) депутаттар һайлау
үтте.
РФ Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Элла Памфилова белдереүенсә,
ҡайһы бер һөҙөмтәләр бигерәк
көтөлмәгән булған. Моғайын, власть
партияһы вәкилдәре бөтә ерҙә лә
еңеү яулар тип көтөлгәндер. Тауыш
биреүҙәрҙең асыҡ булыуына ишарамы икән был? Мәҫәлән, Якутск
ҡалаһына мэр һайлауҙа “Рәсәйҙе
тергеҙеү партиялары”нан Сардана
Авксентьева еңгән. Иркутск өлкәһе

парламентына тауыш биреүҙә партия исемлеге буйынса беренсе
урында – КПРФ. Был партия шулай
уҡ Ульяновск өлкәһе парламентында
ла арыу ғына урын алды, хатта ҙур
арауыҡ менән (коммунистарға һайлаусыларҙың – 44,71, “Берҙәм
Рәсәй”гә 19,87 проценты тауыш биргән) үтеп киткән.
Иң әүҙем һайлаусылар Кемерово
өлкәһендә теркәлгән – сәйәси сарала электораттың 66,41 проценты ҡатнашҡан.
Белгестәр әйтеүенсә, был һайлауҙарҙың йомғаҡтары партияларға
ла, халыҡҡа ла, йәштәргә лә фекер
туплау, уйланыу йүнәлеше бирәсәк.
А. ИШЕМҒОЛОВА.

Ерҙә генә түгел, һыуҙа ла
бурыстан ҡасып булмай
Августа республика
һыу ятҡылыҡтарында
суд приставтары
Ғәҙәттән тыш хәлдәр
министрлығы
инспекторҙары менән
берлектә рейд ойошторҙо.
Уның барышында, башҡарма производство буйынса
бурыстары булып та, уларҙы түләүҙән ҡасып йөрөүсе
йылға транспорты хужалары яуаплылыҡҡа тарттырылды. Мәҫәлән, Бәләбәй районында һалым буйынса һәм
торлаҡ-коммуналь хужалыҡҡа бурыстары булған (бөтәһе
бергә 252 мең һум) ирҙең моторлы кәмәһе тартып алынған. Яҡын арала бурыстарын түләмәһә, кәмәһенән
бөтөнләй ҡолаҡ ҡағасаҡ.
С. ЛОТФУЛЛИНА әҙерләне.

Был аҙнала беҙ Балтас, Әлшәй райондарынан
һәм Мәләүез ҡалаһынан хәбәрҙәр ҡабул иттек.
Дуҫтар, әйтер һүҙҙәрегеҙ, уртаҡлашыр шатлыҡтарығыҙ булһа, беҙгә яҙығыҙ, шылтыратығыҙ.
Дежур телефон һандары – 8-962-537-04-95. Башҡа
бәйләнеш саралары ла бар – гәзитебеҙҙең электрон почтаһының адресы: ye02@yandex.ru,
“Бәйләнештә” социаль селтәрендә “Йәшлек”
гәзите” төркөмө.
Аида ХӘЙРЕТДИНОВА, Балтас районының Иҫке
Балтас ауылы:
– Былтыр республикала “Заманса ҡала мөхите булдырыу”
федераль программаһы тормошҡа ашырыла башлағайны.
Ул күп ҡалаларҙа күп фатирлы йорттар эргәһен төҙөкләндереү мөмкинлеге бирҙе. Быйыл программа Балтасҡа ла килеп
етте. Унда халыҡ һаны 1000 кешенән кәм булмаған ауылҡасабалар ҙа ҡатнаша ала. Иҫке Балтас ауылы ла ошо программаға үтте. Республиканың Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ
министрлығы бүлгән аҡса урындарҙа ниндәй ҙә булһа объектты эшләүгә йүнәлтелә. Район үҙәгендә һабантуй майҙаны
заманса итеп эшләнәсәк. Тендерҙа “Спецгазремстрой”
яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте еңде. Объектты эшләү 3
миллион 109 мең һумға төшәсәк. Бында заманса сәхнә
урынлаштырыласаҡ, сәхнә алдындағы 450 квадрат метр
майҙанға брусчатка йәйеләсәк. Төп трибуна эргәһендәге
рәшәткә тимерҙән яңыртыласаҡ. Эштәр 1 ноябргә тамамланасаҡ тип көтөлә.

Фәнүзә СУФИЯНОВА, Әлшәй районының Раевҡа
ҡасабаһы:
– Республикала “Башҡортостандың 100 йыллығына – 100
объект” күләмле проекты тормошҡа ашырыла. Беҙҙең
районда бассейны менән физкультура-һауыҡтырыу комплексы төҙөү күҙаллана. Раевкала тантаналы шарттарҙа
спорт объектының беренсе нигеҙ ташы һалынды. Спорт
ҡоролмаһы М. Буранғолов исемендәге башҡорт лицейы
стадионында төҙөләсәк. Проектҡа ярашлы, унда 25-әр
метрлы йөҙөү юлдары булған ябыҡ бассейн, баскетбол,
волейбол, гандбол һәм мини-футбол буйынса күнекмәләр
үткәреү өсөн стандарт спорт залы урынлашасаҡ. Объект
республика ҡаҙнаһына 112 миллион һумға төшәсәк.
Төҙөлөш эштәрен алып барыу “СФ – 15 БНЗС” төҙөлөш
компанияһына йөкмәтелгән. Бассейн 2019 – 2020 уҡыу
йылына сафҡа инергә тейеш.

Лена АБДРАХМАНОВА, Мәләүез ҡалаһы:
– Ҡотош ауылында Әшрәф Хужәхмәтовтың иҫтәлегенә
балалар спартакиадаһы үткәреү күркәм традицияға әйләнеп бара. Быйыл был спорт сараһы өсөнсө тапҡыр ойошторолдо һәм, әйтергә кәрәк, йылдан-йыл күберәк үҫмерҙе
йәлеп итә.
Әшрәф Ғәзиз улының исеме мәләүездәргә яҡшы таныш.
Ә ауылдаштары өсөн иң хөрмәтле, күренекле кешеләрҙең
береһе тиһәң, һис тә яңылыш булмаҫ. Уны олоһо-кесеһе
тик яҡшы һүҙҙәр менән генә иҫкә алыуына ғәжәпләнерлек
түгел. Эшләгән дәүерендә яҡташтарына бихисап изгелек
ҡылған шәхес ул. Элекке уҡыусылары, уларҙың атай-әсәйҙәре, хеҙмәттәштәре Әшрәф Хужәхмәтовтың ауыл мәктәбендә уҡытыусы, директор булып эшләгән йылдары
тураһында тик йылы хәтирәләр генә һаҡлай.
Әшрәф Хужәхмәтовтың ауыл биләмәһе башлығы булып
эшләгән йылдары ла ауылдаштары күңелендә матур иҫтәлектәр ҡалдырған. Балалары, ейәндәре уның һоҡланғыс
ғаилә башлығы, кешелекле, кеселекле, ярҙамсыл атай,
олатай булыуын билдәләй.
Спартакиадала ауылдыҡылар ғына түгел, Әшрәф Ғәзиз
улының Өфөлә, Мәләүездә йәшәүсе ейән-ейәнсәрҙәре лә
әүҙем ҡатнаша. Быйыл да мөһим саранан ситтә ҡалманылар. Байрамды асыу тантанаһында Әшрәф ағайҙың улы
Фәнил Хужәхмәтов йәш быуынға уҡыуҙа ла, спортта ла һәр
ваҡыт юғары үрҙәр яулауын теләне, сараны ойоштороусыларға рәхмәт белдерҙе.
З. ЙӘҺҮҘИНА яҙып алды.

